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مقــــال

ـــوق الإن�سان
ل��دي��ه��ا م��ف��ه��وم ع��ن ال��ع��دال��ة ال���ذي يج�سد ،و�إن مل
يكن ليرباليا ..فكرة ال�صالح امل�شرتك قرين �إجراء
امل�����ش��اورة ل��ل��ت�����ش��ري��ع .وي��ه�� ِّي��ئ ه���ذا ف��ر���ص��ا -و�إن مل
يكن ب�شكل دميقراطي -جلميع البالغني من �أبناء
املجتمع ل��ك��ي ت��ك��ون �أ���ص��وات��ه��م م�سموعة .وت���ؤل��ف
ال�����ش��ع��وب ال��ل��ي�برال��ي��ة امل���ه���ذب���ة م��ع��ا جم��ت��م��ع��ا من
ال�شعوب التي ينظم �ش�ؤونها قانون ال�شعب الذي
يحدد حمتوى العقل العام لهذا املجتمع ،ويعمل
كقاعدة م�شرتكة لتربير العمل ال�سيا�سي الدويل.
و ُيعترب عن�صر العقل العام يف هذا الفهم �ضرور ًّيا
وال غنى عنه .ولي�س جمتمع ال�شعوب جمرد جتمع
م��ن دول �سيا�سية بينها ع�لاق��ات متبادلة قوامها
التفاهم على �أ���س��ا���س امل�صلحة ال��ذات��ي��ة؛ �إذ يعتقد
رول�س �أنَّ ال�شعوب الليربالية املهذبة عليها واجب
ال�سلوك املهذب الذي ي�ستلزم منها �أن تقدم لل�شعوب
الأخرى �أ�سبابا عامة مالئمة ملجتمع ال�شعوب لأداء
عملها.
ري ه��ذه الأ�سباب العامة �إىل مبادئ ومعايري
وت�ش ُ
م�شرتكة ت�ؤلف فيها حقوق الإن�سان فئة واحدة� .إنَّ
توافر املبادئ واملعايري امل�شرتكة بني جميع �أع�ضاء
جمتمع ال�شعوب يجعل من املمكن بالن�سبة �إليها �أن
تنجز واجبات التهذيب .وتعمل ذلك بغية ا�ستقرار
ال�سلم املتبادل واملحرتم فيما بينها.
ويلخ�ص امل���ؤل��ف �إىل ال��ن��ق��اط اجل��وه��ري��ة يف نظرة
رول�س حلقوق الإن�سان يف �أربع نقاط رئي�سية:
لحة
 -1حقوق الإن�سان هي فئة خا�صة من حقوق ُم َّ
وعاجلة .وانتهاك ه��ذه احلقوق تُدينه -على قدم
امل�����س��اواة -ك��ل م��ن ال�شعوب الليربالية ذات العقل
ال��راج��ح وال�����ش��ع��وب امل��ه��ذب��ة يف و���ض��ع��ه��ا ال�ترات��ب��ي.
وتت�ضمن حق احلياة ،واحلرية ال�شخ�صية ،وامللكية
ال�شخ�صية ،وامل�ساواة يف املعاملة �أمام القانون.
 -2ح��ق��وق الإن�����س��ان باملعنى ال�صحيح وال��دق��ي��ق ال
تت�ض َّمن القائمة الكاملة للحقوق الواردة يف القانون
الدويل حلقوق الإن�سان .فقائمة رول�س -على �سبيل
املثال -ال ت�شتمل على حرية التعبري واالجتماع �أو
حقوق امل�شاركة ال�سيا�سية الدميقراطية .كما جند
�أن حقوق مناه�ضة التمييز حمدودة.
 -3ق��د ي�شتمل ال��ع��امل ع��ل��ى جمتمعات ال تعرتف
بالقانون �أي مارقة ،ال هي ليربالية وال هي مهذبة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ح��ق��وق الإن�����س��ان ميكن �أن ال
ت��ك��ون مناق�ضة للمعتقدات الأخ�لاق��ي��ة ال�سائدة
يف ه���ذه امل��ج��ت��م��ع��ات �أو ���س��ائ��دة ب�ين ح��ك��ام��ه��ا ،ف����إنَّ
�سلطانها ال�سيا�سي (الأخ�لاق��ي) ميتد �إىل جميع
املجتمعات وملزم جلميع ال�شعوب واملجتمعات مبا
يف ذل���ك ال����دول اخل��ارج��ة ع��ن ال��ق��ان��ون .ويت�صور

رول�����س �أن ح��ق��وق الإن�����س��ان ح��ق��وق ع��امل��ي��ة �شاملة
مبعنى �أن��ه��ا على �أق���ل تقدير تنطبق على جميع
املجتمعات املعا�صرة.
 -4ت��ت��ح�� َّدد الأه��م��ي��ة ال�سيا�سية حل��ق��وق الإن�����س��ان
يف ���ض��وء دوره����ا اخل��ا���ص يف ال��ع��ق��ل ال��ع��ام ملجتمع
ال�شعوب� .إن منا�صرة جمتمع ما حلقوق الإن�سان
�ضرورية ل�ضمان �أهليتها كع�ضو ذي مكانة جيدة
داخ��ل جمتمع لل�شعوب يت�صف بالعدالة ،وكافية
ال�ستبعاد تدخل ال�شعوب الأخرى على نحو ق�سري
وغري ع��ادل .ومن ناحية �أخ��رى ،جند �أن جمتمعا
م��ا �أخفقت م�ؤ�س�ساته يف اح�ت�رام ح��ق��وق الإن�سان
ل�شعبه ل��ن ي��ك��ون ب��و���س��ع��ه ال�����ش��ك��وى �إذا م��ا �أدان����ه
املجتمع العاملي ،ويجعل من نف�سه ُعر�ضة للتدخل
بالقوة حماية حلقوق الإن�سان.
وب��ع��د ذل���ك ،ت��ن��اول امل���ؤل��ف ح��ق��وقَ الإن�����س��ان ك�ش�أن
دويل ،فقد اعترب �أن حقوق الإن�سان الدولية ت�شكل
فئة مميزة من املعايري فهي لي�ست مبادئ للأفراد
من النوع الذي ميكن القول ب�أنها تنظم ال�سلوك
يف غيبة امل���ؤ���س�����س��ات ،وال ه��ي م��ب��ادئ للم�ؤ�س�سات
يتعي االل��ت��زام بها متاما
ال�سيا�سية املحلية التي
َّ
ل�ضمان تربير وجود تلك امل�ؤ�س�سات لأبناء املجتمع
املحلي .و� َ
أو���ض��ح ب�شكل خا�ص �أن حقوق الإن�سان
�أم����ور تخ�ص ال�����ش���أن ال����دويل وه���ي م��ع��اي�ير ج��رى
�إجن��ازه��ا ملوقف م��ن ب�ين م��واق��ف كثرية وحمتملة
يف التفاعل الب�شري ،وتعمل يف داخ��ل نظام عاملي
حيث ال�سلطة ال�سيا�سية قائمة �أ�سا�سا يف �صورة
دول �إقليمية.

وا�ستنتج امل�ؤلف �أنَّ �أ�س�س حقوق الإن�سان ُيكن �أن
تكون تعددية� :إذ لي�س هناك �سبب يدعو الفرتا�ض
�أن حقوق الإن�����س��ان حتمي قيمة واح��دة م��ن جانب
الطلب� ،أو �أنها تدعم �إجراء ل�سبب منطي مفرد من
جانب العر�ض.
وا���س��ت��ع��ر���ض ث��ل�اث ح����االت مت��ث��ل اب���ت���ك���ارا ج��دي��دا
للقرن الع�شرين ب�ش�أن مبد�أ حقوق الإن�سان ،وتعد
من الأمور املعتربة يف ال�ش�أن الدويل؛ وهي :حقوق
م��ن��اه�����ض��ة ال��ف��ق��ر ،وح���ق���وق امل�����ش��ارك��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،
وحقوق الإن�سان للمر�أة.
وجن���د يف ح��ال��ة احل���ق���وق ال�����س��ي��ا���س��ي��ة �أن الق�ضية
هي العالقة بني امل�صالح التي متثل �أ�س�س حقوق
الإن�سان وال�شروط امل�ؤ�س�سية النوعية لهذه احلقوق
كما يف�سرها كثريون اليوم.
و�أخ�ي�را ..جند يف حالة حقوق الإن�سان للمر�أة �أن
امل�����س���أل��ة الرئي�سية تتعلق ب��درج��ة ال��ت��زام املمار�سة
الكوكبية ومتردها على املعايري املحلية واملعتقدات
التقليدية.
ُ
وي�صل امل���ؤل��ف يف ختام الكتاب �إىل نتيجة مفادها
�أنَّ حقوق الإن�سان تعد معايري ت�أ�سي�سية لتطبيق
كوكبي ط��ارئ ،ول��ه �أغرا�ضه اخلا�صة املميزة .كما
يقر ب�أن التطلعات �إىل حقوق الإن�سان يجب �أن تظل
متوا�ضعة؛ حيث �إن��ن��ا نخطئ �إذا توقعنا اكت�شاف
�أ���س��ا���س حل��ق��وق الإن�������س���ان يف ف��ك��رة �أو ع���دة �أف��ك��ار
�أخ�لاق��ي��ة وا���ض��ح��ة� ،أو لكي ن�صيغ قائمة قانونية
باحلقوق� ،أو لت�ص ُّور و�سيلة وح��ي��دة ملزمة حتكم
خياراتنا العلمية .و�أنَّ ما ُيكن �أن نطمح �إىل �إجنازه
جم���رد ن��ظ��ري��ة ع���ن ح��ق��وق الإن�������س���ان ،ه���و تو�ضيح
اال�ستخدامات التي تكون مو�ضوعا لها يف خطاب
احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ك��وك��ب��ي��ة ،وحت���دي���د وت�شكيل
ال�����ر�ؤى امل�لائ��م��ة ل��و���ض��ع��ه��ا يف احل�����س��ب��ان ،يف ���ض��وء
اال�ستخدامات ،والتداول ب�ش�أن املحتوى والتطبيق.
وحري �أن ن�سعى لتف�سري النظام املعياري املت�ضمن
ُّ
يف التطبيق .ولنا �أن نقول �إن نظرية كهذه لن تكون
من خارج التطبيق ،بل هي امتداد وات�صال به.
---------------- الكتاب« :فكرة حقوق الإن�سان». امل�ؤلف :ت�شارلز �آر بيرت. ترجمة� :شوقي جالل. ال��ن��ا���ش��ر :امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ونوالآداب ،دولة الكويت.2015 ،
 عدد ال�صفحات� 311 :صفحة.* باحث ُعماين يف الدرا�سات التاريخية
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فكرة حقـــ
عماد البحراين *
ُت ِّثل حقوقُ الإن�سان منظومة مبادئ وم�ؤ�س�سة ُمعتمدة عامل ًّيا ،وجتد جت�سيد ًا لها يف د�ساتري الأمم ،ولها �آلية م�شروعة ُتوجب التنفيذ بالأ�صالة حمل ًّيا
�أو عامل ًّيا ،ح�سبما جتيز العهود واالتفاقيات الدولية؛ وذلك باعتبارها ه ًّما م�شرتكا و�ش�أنا دوليا وقيمة عليا ُمتطورة .وفكرة حقوق الإن�سان هي ق ِّيمة،
عد حقوق الإن�سان �أحد �أ�سلحة ال�صراع االجتماعي على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
وفهم ملعنى العدالة االجتماعية يف �إطار حياة كوكبية ،كما ُت ُّ
«فكرة حقوق الإن�سان» ..هذا الكتاب ال�صادر �ضمن �سل�سلة عامل املعرفة ،التي ت�صدر عن املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت،
من ت�أليف ت�شارلز �آر بيرت ،وترجمة �شوقي جالل ..وامل�ؤلف �أ�ستاذ علوم �سيا�سية يف جامعة برين�ستون ومفكر ترتكز اهتماماته يف جمال النظرية
ال�سيا�سية وتطبيقاتها والدميقراطية ال�سيا�سية ونظرية حقوق الإن�سان والنظرية الت�شريعية.
الكتاب �إىل ثمانية ف�صول� ،إ�ضافة �إىل
ق�سم امل�ؤلف
َ
َّ
متهيد وخامتة .يبد�أ امل�ؤلف كتابه بعر�ض تاريخي
ل��ن�����ش���أة ف���ك���رة ح���ق���وق الإن�������س���ان وت���اري���خ امل��م��ار���س��ة
احلديثة لها؛ حيث يعترب البداية احلقيقية لها
مع نهاية احل��رب العاملية الثانية يف العام 1945م،
و�إقرار الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان عام 1948م.
و ُي���رج���ع امل����ؤل���ف ج����ذو َر ال��ف��ك��رة �إىل م���ا ق��ب��ل ه��ذه
يعد معاهدة
املرحلة ،و�إن كانت خمتلفة عنها؛ حيث ُّ
و�ستفاليا لل�سلم عام 1648م من العوامل املهمة يف
�إر���س��اء املنظومة احلديثة للدول الأوروب��ي��ة �ضمن
البنود التي ح َّدت من احلقوق ال�سيا�سية للإمارات
الأملانية عن طريق �ضمان جمعي للت�سامح الديني.
وكذلك احلركة املناه�ضة للعبودية يف �أواخر القرن
18م والقرن 19م ،وتدخل الدول الغربية يف �ش�ؤون
الإمرباطورية العثمانية حلماية الأقليات الدينية
نهاية ال��ق��رن 19م ،و�إق���رار كوجنر�س ب��رل�ين مبد�أ
احلرية الدينية؛ باعتباره �شرطا م�سبقا لالعرتاف
بالدول اجلديدة يف العام 1878م.
وينتق ُد امل�ؤلف ع�صبة الأمم املتحدة �-أول منظمة
دولية ن�ش�أت كنتيجة مل�ؤمترِ «باري�س لل�سالم» عام
1919م ،ا ّلذي �أنهى احلرب العامل ّية الأوىل -لف�شلها
يف الإ�شارة �إىل حقوق الإن�سان وعدم ت�ضمني مبد�أ
ع���دم ال��ت��م��ي��ي��ز ع��ل��ى �أ���س��ا���س م��ن ع���رق �أو دي���ن على
ال��رغ��م م��ن ت�صويت غالبية الفريق املعني بو�ضع
ال�صياغة.
نظريي يطرحان
موقفي
ثم يتط َّرق امل�ؤلف �إىل
ْ
ْ
نف�سيهما ك���إج��اب��ت�ين ع��ن طبيعة ح��ق��وق الإن�����س��ان،
وق��د �أُط��ل��ق عليهما ال���ر�أي امل���ؤ���س�����س على النظرية
الطبيعية والر�أي امل�ؤ�س�س على االتفاق؛ حيث يقول
يف ال�صفحة  58من الكتاب« :يلتم�س الر�أيان فهم
حقوق الإن�سان من حيث تعبريات عن هذه الفكرة
�أو تلك الأك�ثر جت��ري��داً واملاثلة للعيان ،وكثريون
ف��ك��روا يف ه��ذه الفكرة �أو تلك للتعبري ع��ن القلب
احل��د���س��ي للفكرة ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن ح��قٍّ �إن�����س��اين،
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َب ْيد �أنني �سوف �أدفع ب�أن كال الر�أيني ي�شوه �إدراكنا
حل��ق��وق الإن�����س��ان امل��ع��ن��ي��ة يف امل��ب��د�أ ال����دويل .وخ�ير
لنا �أن نتناول حقوق الإن�سان بالدرا�سة من حيث
التطبيق العملي لي�س باعتبارها تطبيقا لفكرة
فل�سفية م�ستقلة على ن��ط��اق دويل ،ب��ل باعتبارها
مبد�أ �سيا�سيا جرى بنا�ؤه لأداء دور حمدد يف احلياة
ال�سيا�سية الكوكبية».
ُ
وينقل امل�ؤلف عن ج��ون �سيمونز تعريفَه للحقوق
الطبيعية حلقوق الإن�سان« :احلقوق الطبيعية هي
تلك احلقوق التي ُيكن �أن يحوزها الأ�شخا�ص يف
حالة طبيعية �أي م�ستقلة عن �أي م�ؤ�س�سة قانونية
�أو ���س��ي��ا���س��ي��ة �أو ع���ن اع��ت�راف ب��ه��ا �أو ع���ن فر�ضها
بالقوة ،وحقوق الإن�سان هي تلك احلقوق الطبيعية
التي هي حقوق فطرية ،وال ميكن لها �أن ت�ضيع� ،أي
ال ميكن التخلي عنها �أو م�صادرتها �أو �إ�سقاطها.
ب��ي��ن��م��ا ت��ن��ب��ث��قُ ال��ن��ظ��ري��ات امل���ؤ���س�����س��ة ع��ل��ى امل��ذه��ب
الطبيعي م��ن ت���أم��ل م��ا ه��و م�شرتك يف الطبيعة،
وظرف احلياة الب�شرية ،ف�إنَّ النظريات التي نتح َّول
�إليها الآن تنبثق يف الأغلب الأعم من ت�أمل التنوع
ال��ت�����ش��ري��ع��ي واالج��ت��م��اع��ي ،وت���رى ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ات
حقوق الإن�سان باعتبارها معايري متثل� ،أو ميكن
�أن متثل ،مو�ضوعات اتفاق بني �أبناء الثقافات التي
قد ال تتماثل فيها املعنوية وال�سيا�سية يف جماالت
خمتلفة .يف �إح���دى ال�����ص��ي��اغ��ات ه��ي «ال��ت��ع��ب�ير عن
طائفة من التوقعات الأخالقية املهمة واملتداخلة
وال��ت��ي تلتقي عندها الثقافات املختلفة م��ن حيث
امل�س�ؤولية» ،ويف �صيغة �أخ��رى «من الأرك��ان العامة
بني املثل العليا يف جميع الثقافات».
وي��رى امل�ؤلف �أنَّ فكرة حقوق الإن�سان -باعتبارها
م��و���ض��وع ات��ف��اق فيما ب�ين ال��ث��ق��اف��ات��� -ش���أن��ه��ا ���ش���أن
الأف���ك���ار ال��دول��ي��ة ع��ن ال��ق��ان��ون ال����دويل وال��ق��ان��ون
الطبيعيُ ،يكن �أن تبدو وثيقة القربى باملفاهيم
امل���ؤ���س�����س��ة ع��ل��ى امل���ذه���ب ال��ط��ب��ي��ع��ي .وال��ن��ظ��ري��ات
امل�ؤ�س�سة على املذهب الطبيعي حتتكم �إىل ما تراه

نظاما للقيم الأخالقية التي ال يرتهن االلتزام بها
على قبولها يف �أي ثقافة بعينها �أو جمتمع بذاته� ،أو
االلتزام بها فيما بعد يف جمتمع دويل.
��ري �أن ن��درك �أن امل��ب��د�أ ال��دويل
و ُي�ضيف ق��ائ�لاً :ح ٌّ
يف�سر ح��ق��وق الإن�����س��ان باعتبارها حم��اول��ة تهدف
�إىل �أن يج�سد القانون الدويل واملمار�سة ال�سيا�سية
قيمها يف هذا النظام املعياري امل�ستقل الذي ُيثل
م�صدر �سلطتها الأخالقية.
ومفاهيم االتفاق� ،ش�أنها �ش�أن النظريات الطبيعية،
ُي��ك��ن �أن ت��ف�����ض��ي �إىل ال�����ش��ك يف ح��ق��وق الإن�����س��ان
مم����ن ي�����أخ����ذون ب�����ش��ك��ل ج��اد
ال���دول���ي���ة؛ �إذ ال �أح����د َّ
حم���ت���وى ال�����ص��ك��وك ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال���دول���ي���ة حل��ق��وق
الإن�سان ُيكن �أن يرى �أنها ت� ِّؤ�س�س مبد�أ يتوافق مع
جميع القوانني الأخالقية الكربى يف العامل كما
يفهمها ويطبقها الكثريون من �أن�صارها .وي�ستدل
امل���ؤل��ف على ذل��ك بحقوق الإن�سان اخلا�صة باملر�أة
وحقوق الطفل.
��ف م��ن خ�لال ع��ر���ض��ه ملفهومي االت��ف��اق
وب�ي�ن امل���ؤل ُ
َّ
وال���ن���زع���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة� ،أنَّ ك�ل�ا امل��ف��ه��وم�ين َج�� ْه��د
ي�ستهدف �إي�����ض��اح وا���س��ت��ب��ي��ان ح��ق��وق الإن�����س��ان عن
طريق معاجلتها على �أ�سا�س �أنها تعبري عن هذه
ال��ف��ك��رة ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة �أو ت��ل��ك م���ن الأف���ك���ار امل���أل��وف��ة
والأكرث تعميما.
ويقرت ُح نهجا بديال يت�ض َّمن ر�أي جون رول�س عن
ح��ق��وق الإن�����س��ان يف ك��ت��اب��ه «ق��ان��ون ال�����ش��ع��ب» .حيث
ي��ع��ت��ق��د امل����ؤل���ف �أنَّ �أ���س��ل��وب رول�������س يف ف��ه��م ح��ق��وق
الإن�������س���ان م��ف��ي��د م���ن ح��ي��ث ان��ط�لاق��ه م���ن امل��واق��ف
الأك�ث�ر �أل��ف��ة لدينا وال��ت��ي تعر�ضنا ل��ه��ا� ،إال �أن��ه ال
يدعم هذا الر�أي بال�صورة التي طرحها رول�س.
ويعر�ض رول�س ر�ؤيته عن حقوق الإن�سان باعتبارها
�أح��د عنا�صر فهم �أرح���ب للعقل ال��ع��ام ال��ذي جرت
�صياغته ملجتمع دويل م�ؤلف من �شعوب ليربالية-
دميقراطية ُم��ه�� َّذب��ة ،وانتظمت �سيا�سيا يف �صورة
دول .ومت�� َّي��زت ال�شعوب املهذبة جزئياً ب���أن توافر

